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Szanowni Państwo, 

chciałbym wyrazić moje największe uznanie i podziękować panu Jerzemu Owsiakowi – dyrygentowi Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy i organizatorowi Pol’and’Rock Festival. Jest on sercem i duszą tego przedsięwzięcia!  

Dziękuję również wszystkim mieszkańcom naszej gminy za serdeczność i życzliwość jaką okazali wobec uczestników 

„Najpiękniejszego Festiwalu Świata”. Dziękuję za wyrozumiałość dotyczącą utrudnień komunikacyjnych na początku 

sierpnia br. w czasie trwania imprezy. Wiele osób zastanawia się jak doszło do tego, że Pol’and’Rock Festival zawitał do 

naszej gminy? Złożyło się na to sporo działań i pomoc wielu osób.  

W 2019 r., gdy plany inwestycyjnego wykorzystania byłego lotniska pokrzyżował wiatrak usytuowany na ścieżce podejścia 

do lądowania, ówczesny zastępca burmistrza Czaplinka pan Jarosław Tarnowski namówił mnie na rozesłanie oferty 

dotyczącej wykorzystania byłego lotniska wojskowego w Broczynie w celu organizacji dużych imprez masowych.  

Taką propozycję wspólnie przygotowaliśmy również dla fundacji WOŚP. Dzięki pełnieniu przeze mnie  funkcji szefa sztabu 

WOŚP w Czaplinku (którą obecnie pełnię piąty rok), miałem nadzieję, że wysłana oferta zainteresuje Fundację i sprawi, że 

nasz region zaoferuje mieszkańcom i turystom coś naprawdę wyjątkowego. 

Na wybór nowego miejsca na organizację festiwalu  Pol’and’Rock  miał niewątpliwie wpływ spór syndyka zawiadującego 

byłym lotniskiem w Makowicach, gdzie wcześniej odbywał się Pol’and’Rock, z lokalnym samorządem. Na skutek tak 

powstałych okoliczności ta jedyna w swoim rodzaju impreza mogła odbyć się w naszej gminie.  

Dziękuję pani Dorocie Chrzanowskiej - burmistrzyni Bornego Sulinowa, która zarekomendowała moją osobę w Urzędzie 

Marszałkowskim w Szczecinie, potwierdzając trafny wybór organizacji miejsca i mnie jako osoby, która będzie  

w odpowiedzialny sposób wspierała cały projekt. Nie bez znaczenia okazał się również fakt mojej pięcioletniej już 

współpracy z WOŚP w charakterze szefa sztabu oraz informacje wraz z dokumentacją planu zagospodarowania 

przestrzennego zawarte w wysłanej ofercie. 
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Gmina Czaplinek otrzymała podziękowania od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za wspólne stworzenie 

najpiękniejszego Festiwalu Świata. Jest nam niezmiernie miło być gospodarzem tak wspaniałego wydarzenia. Mimo 

ogromu pracy i zaangażowania wielu osób cieszymy się, że mogliśmy być częścią 28. edycji Pol'and'Rock Festivalu. 

Treść podziękowania: 

Dziękujemy, że mogliśmy razem  stworzyć  przepiękną, pełną miłości, tolerancji oraz wzajemnego szacunku festiwalową 

krainę, która przez tych kilka dni mówiła jednym głosem. Przeciwstawiamy się wojennej retoryce, jaka zewsząd dochodzi do 

nas, prowadzonej przez polityków, którzy nie widzą, że świat potrzebuje pokoju, współpracy i wzajemnego   zrozumienia, 

aby po prostu przetrwać. Mamy nadzieję, że każdy dźwięk z naszego 

Festiwalu będzie nam wszystkim o tym  przypominał. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok pełni wiary w dobrą przyszłość 

dla nas wszystkich. Ten Festiwal jest nam potrzebny jak powietrze nie tylko na te kilka dni jego trwania. Ten Festiwal dzięki 

Wam będzie w naszych sercach przez każdy dzień oczekiwania do jego kolejnej edycji. Dziękuję, że byliście z nami. 

Czas, który miałem na podjęcie decyzji o organizacji imprezy masowej na tak wielką skalę u nas był niezwykle krótki. 

Wspólne rozmowy pod koniec lutego br. z panem Jerzym Owsiakiem doprowadziły do przeniesienia Festiwalu na teren 

lotniska w Broczynie i zaowocowały podpisaniem umowy na jego organizację w naszej gminie przez najbliższe trzy lata. 

Chwilę później zaczęły się intensywne prace i dopinanie spraw natury administracyjnej. Fakt wybudowania w tak krótkim 

czasie czterech studni głębinowych na terenie lotniska wymagał niezwykle szybkiego uzyskania pozwoleń od Urzędu 

Marszałkowskiego, Wojewody, Sanepidu, Wód Polskich i innych urzędów niższego szczebla. Był to okres bardzo wytężonej 

pracy, ale też satysfakcji, że w naszej gminie będzie miało miejsce tak niezwykłe wydarzenie.  

Nigdy dotąd Czaplinek nie zaistniał tak intensywnie i szeroko w przestrzeni medialnej i reklamowej. O festiwalu 

organizowanym na lotnisku w Broczynie usłyszano w całej Europie. Środki masowego przekazu reklamowały tę wielką 

imprezę zarówno w telewizji, radiu jak i prasie. Ruszyła także szeroka akcja promocyjno–reklamowa naszej gminy pod 

względem turystycznym.  

Tak ogromna promocja festiwalu zaowocowała zapełnieniem się miejsc noclegowych w regionie w czasie trwania 

Pol’and’Rock w promieniu 20 km. Wielu festiwalowiczów pozostało u nas jeszcze długo po zakończeniu imprezy. Obecnie 

już obserwujemy wzmożone zainteresowanie naszym regionem. 

Atmosfera Pol’and’Rock była niezwykła i niepowtarzalna. Miejsce było przyjazne rodzinom z dziećmi i osobom 

niepełnosprawnym. Życzliwość i serdeczność z jaką odnoszono się do siebie wzajemnie udzielała się i wywoływała uśmiech. 

Na naszych oczach w miejscu pustego lotniska powstało miasto ze sklepami, gastronomią i diabelskim młynem Allegro. 

Liczne koncerty i wydarzenia artystyczne skupiły odbiorców w każdym wieku z Polski, odległych zakątków Europy, a nawet 

świata. 

Ogromną pracę wykonały służby mundurowe oraz Pokojowy Patrol, niosąc pomoc wszystkim tym, którzy jej potrzebowali. 

Byłem pod wrażeniem organizacji i szybkości działania tych służb. Wszystko po to, by każdy mógł się  czuć się bezpiecznie.  

Podziękowania należą się także wszystkim zaangażowanym w pełnienie służby mającej na celu zapewnienie porządku i 

spokoju mieszkańcom z terenu naszej gminy. 

Podziękowania należą się również: pracownikom Urzędu Miejskiego w Czaplinku za wykonaną pracę i ogromne 

zaangażowanie, obsłudze prawnej Urzędu, pracownikom Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim, strażakom i 

druhom PSP i OSP, ekipom medycznym, policji, straży leśnej, służbom komunalnym, radnemu Grzegorzowi Gabrysiowi, pani 

Monice Otorowskiej, właścicielce Moni-Baru w Czaplinku. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji festiwalu Pol’and’Rock. Ten sukces to praca nas wszystkich.  

 

Marcin Naruszewicz, burmistrz Czaplinka  
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Informacja z L Sesji Rady Miejskiej  

8 września 2022 roku o godz. 12
00

 odbyła się L Sesja Rady 

Miejskiej w Czaplinku, z wykorzystaniem środków 

porozumiewania się na odległość (z częściowym zdalnym 

trybem obradowania). Obrady Sesji prowadził pan Michał 

Olejniczak – przewodniczący Rady Miejskiej z sali narad 

Urzędu Miejskiego w Czaplinku, przy ul. Rynek 6. Zgodnie ze 

Statutem Gminy Czaplinek rada obraduje na sesjach 

zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie 

rzadziej jednak niż raz na kwartał. 

W sesji uczestniczyło 11 radnych, 1 radny obradował zdalnie 

(Grzegorz Gabryś). 

Nieobecni radni: Aleksandra Ławrukiewicz, Zdzisław Łomaszewicz oraz Tomasz Marciniak. 

 

Rada Miejska podjęła następujące uchwały w sprawie: 

a. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, 

terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkola pracujących z grupami obejmującymi 

dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest 

gmina Czaplinek - podjęła 10 głosami „za” oraz 2 głosami ,,wstrzymującymi się’’ (radni: Anna Minkiewicz, Sebastian 

Matułojć) w obecności 12 radnych; 

b. pozostawienia bez rozpatrzenia petycji wniesionej przez sołtysa Sołectwa Niwka - podjęła 12 głosami „za” w obecności 

12 radnych; 

c. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej 

na rzecz dotychczasowego najemcy nieruchomość lokalową położoną w Czaplinku przy ul. Drahimskiej. Zgodnie  

z uchwałą nr XXVI/238/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 26 listopada 2020 r. wnioski złożone po 5.01.2021 r. 

podlegają bonifikacie - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych; 

d. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 

nr działki 395 o pow. 0,0224 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0002 Czaplinek przy ul. Akacjowej w drodze 

bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej - podjęła 12 głosami „za”  

w obecności 12 radnych; 

e. zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonej 

nr działki 147 o pow. 0,0423 ha położonej w obrębie ewidencyjnym 0003 Czaplinek przy ul. Tartacznej w drodze 

przetargu ograniczonego w stosunku do właścicieli nieruchomości sąsiednich - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 

radnych; 

f. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - podjęła 12 głosami „za” w obecności 12 radnych; 

g. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 11 głosami „za” 

oraz 1 głosem ,,wstrzymującym się” (radny Maciej Bernat) w obecności 12 radnych; 

h. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęła 12 głosami „za” 

w obecności 12 radnych; 

i. wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Czaplinek - podjęła 11 głosami „za” 

oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Marcin Czerniawski) w obecności 12 radnych; 
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j. rozpatrzenia skargi pani M. S. na sołtysa Sołectwa Trzciniec, która w toku rozpatrywania uznana została za bezzasadną - 

podjęła 10 głosami „za” oraz 1 głosem „wstrzymującym się” (radny Maciej Bernat) w obecności 12 radnych. Radny 

Michał Olejniczak wyłączył się z głosowania. 

Na wniosek burmistrza Czaplinka do porządku obrad wprowadzono projekty uchwał w sprawie: 

- zmian w budżecie Gminy Czaplinek na 2022 r. - podjęto 12 głosami „za” w obecności 12 radnych; 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czaplinek na lata 2022-2031 - podjęto 12 głosami „za” w obecności 12 

radnych; 

- zmiany uchwały Nr XLIII/399/22 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Drawskiego w roku 2022. Z budżetu Gminy Czaplinek w roku 2022 udziela się pomocy finansowej  

w formie dotacji celowej dla Powiatu Drawskiego w kwocie 43200 zł na wykonanie projektu budowlanego przebudowy 

drogi powiatowej w ul. Czarnkowskiego wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz na przebudowę boiska przy ul. 

Grunwaldzkiej w Czaplinku - podjęto 12 głosami „za” w obecności 12 radnych; 

- wydzierżawienia na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Czaplinek - podjęto 12 głosami „za”  

w obecności 12 radnych. 

 

Anna Burdziuk, inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czaplinku Sp. z o.o., 

wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta  

i gminy Czaplinek poleca kompleksowe usługi związane ze 

sprzątaniem oraz dekorowaniem grobów na naszych 

gminnych cmentarzach. Zachęcamy do kontaktu 

telefonicznego 697 776 674, 574 307 330 bądź mailowego 

cmentarz@zgkczaplinek.pl  

 

Agnieszka Chrościcka,  administrator cmentarzy,  

kierownik Wydziału Usług Komunalnych  

Wnioski do budżetu Gminy Czaplinek na rok 2023 

Szanowni Mieszkańcy, 

uprzejmie informujemy, że 15 października 2022 r. mija termin składania wniosków do budżetu Gminy Czaplinek na rok 

2023. Zgodnie z zarządzeniem nr 101/2022 Burmistrza Czaplinka z dn. 15.09.2022 r. w sprawie zakresu, zasad i trybu 

opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2023, wnioski do budżetu mają prawo skladać zarówno 

jednostki pomocnicze Gminy jak i radni, organizacje, instytucje, sołectwa, zarządy osiedli, stowarzyszenia  

i mieszkańcy indywidualni. 

We wniosku należy wskazać rodzaj wydatku wraz z kosztorysem. 

 

Zarządzenie jest dostępne w BIP Gminy Czaplinek: https://czaplinek.bip.net.pl/?a=13534 

 

Usługi sprzątania i dekorowania grobów na terenie gminy Czaplinek 
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Wspólnoty Mieszkaniowe, Jubileusze 

Wiadomości z prac we wspólnotach mieszkaniowych będących w Zarządzie ZNM 

Sp. z o.o. w Czaplinku. Roczne zebrania wspólnot mieszkaniowych. 

Zebranie roczne to najważniejsze obowiązkowe zebranie 

dotyczące wspólnoty mieszkaniowej. 

Każda wspólnota powinna pamiętać, aby zebranie roczne się 

odbyło, chociażby zdalnie. Jest ono niezbędne m.in. w celu 

opracowania sprawozdania zarządu, planów gospodarczych  

i określenia propozycji wysokości zaliczek na pokrycie kosztów 

zarządu. 

Ministerstwo dopuszcza organizowanie zebrań w formie 

hybrydowej lub internetowej, należy jednak pamiętać, że niektóre czynności dla ich skuteczności prawnych powinny być 

podjęte w określonej formie prawnej np. aktu notarialnego. 

Brak zebrań rocznych może spowodować: 

- nieuchwalenie rocznego planu gospodarczego, 

- nieuchwalenie opłat na pokrycie kosztów zarządu, 

- brak lub złą ocenę pracy zarządu, 

- brak sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dla zarządu, 

- nieprzygotowanie inwestycji remontowych lub pilnych robót naprawczych i konserwatorskich. 

Jak dotychczas, wspólnoty mieszkaniowe obsługiwane przez Zarząd Nieruchomościami Miejskimi w Czaplinku odbyły 

zebrania roczne z zachowaniem rygorów epidemiologicznych lub za pomocą poczty elektronicznej co pomogło  

w wypełnieniu podstawowego obowiązku rozliczenia wspólnot za 2021 r. 

Właściciele w niektórych wspólnotach  pomimo utrudnień finansowych i drożyzny materiałów budowlanych podjęli decyzję 

o remontach w nieruchomościach i zaciągnięciu kredytu na ich realizację. Aktualnie pracownicy ZNM przygotowują 

dokumentację finansową i budowlaną. Efektem będą nowe elewacje budynków naprawione dachy i docieplenia ścian 

budynków. 

 

Adam Tuchalski, prezes ZNM Sp. z o.o.  

 

Dokumentacja zdjęciowa z wykonanych remontów znajduje się na stronie Gminy Czaplinek:  

WM Grunwaldzka 5a nowa elewacja z dociepleniem ścian 

Jubileusze mieszkańców gminy Czaplinek 

Okres wakacyjny był bogaty w uroczystości jubileuszowe.  

24 czerwca 2022 r. jubileusz 90-lecia obchodziła pani Władysława Arkita z Drahimka. Z tej okazji szanowną Jubilatkę 

odwiedzili Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz i Małgorzata Fedorowiat-Nowacka kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 

w Czaplinku. 

1 lipca 2022 r. jubileusz 90-lecia obchodziła pani Maria Migielicz z Rzepowa. Z tej okazji szanowną Jubilatkę odwiedzili 

zastępca burmistrza Czaplinka Janusz Bartczak oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Fedorowiat-Nowacka. 

24 lipca 2022 r. jubileusz 95-lecia obchodziła pani Maria Niedzin. Pani Maria do Czaplinka przyjechała w wieku 17 lat  

i zamieszkała tu na stałe. W Czaplinku zawarła związek małżeński z Wincentym Niedzinem. Wspólnie wychowali pięcioro 

dzieci. Z tej okazji burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz na ręce córki i wnuczki złożył dostojnej Jubilatce życzenia.  

12 sierpnia 2022 r. jubileusz 95-lecia obchodził pan Tadeusz Bulicki z Czaplinka.  Po wojnie osiedlił się w Czaplinku i tu 

zamieszkał na stałe. W 1957 roku w Czaplinku zawarł związek małżeński. Pan Tadeusz z zawodu był piekarzem, pracował  



 Jubileusze  

Biuletyn Informacyjny lipiec - wrzesień 2022  

w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Czaplinku.  Z tej okazji burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz osobiście 

złożył dostojnemu Jubilatowi życzenia.  

16 sierpnia 2022 r. jubileusz 90-lecia obchodziła pani Helena Gandziarowska. Pani Helena od młodych lat mieszka  

w Kluczewie. Tutaj poznała swojego przyszłego męża i osiedliła się na stałe. Z tej okazji szanowną Jubilatkę odwiedzili 

burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, oraz Monika Doroba zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Czaplinku.  

Szanownym Jubilatom z życzeniami zdrowia i wszelkiej pomyślności burmistrz przekazał podarunkowe kosze. Dostojnym 

Jubilatom jeszcze raz życzymy dalszych spokojnych lat oraz uśmiechu i pogody ducha na co dzień. 

 

Monika Doroba, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

 Pani Władysława Arkita Pani Maria Migielicz Pani Maria Niedzin 
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Jubileusze pożycia małżeńskiego 

W okresie wakacyjnym burmistrz Czaplinka wręczył czterem parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale 

nadaje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.  

22 lipca 2022 r.  był wyjątkowym dniem dla państwa Barbary i Jerzego Lutyńskich z Czaplinka, którzy obchodzili 50-lecie 

Pożycia Małżeńskiego. Państwo Lutyńscy zawarli związek małżeński w 1972  r. w Czaplinku.  

29 lipca 2022 r. dwie pary obchodziły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Państwo Maria i Jerzy Wachowie z Czaplinka 

oraz Stanisława i Józef Wojtczakowie z Kluczewa. 

12 sierpnia 2022  r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Czaplinku odbyła się uroczystość, podczas której burmistrz Czaplinka 

Marcin Naruszewicz udekorował państwa Jadwigę i Ryszarda Ferenców. Państwo Ferencowie zawarli związek w kwietniu 

1972 r. w Białaczowie.  

Rocznica ślubu to wzruszająca uroczystość. Wspólnie przeżyte 50 lata to wspaniały przykład do naśladowania dla wszystkich 

młodych małżeństw. To również powód do dumy i satysfakcji. Wieloletnim małżeństwem, wzajemnym poszanowaniem  

i przywiązaniem Jubilaci świadczą, że rodzina jest najważniejszą wartością w życiu człowieka.  

Szanownym Jubilatom za wspólnie spędzone 50 lat składamy jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy najwyższego 

uznania. Niech przyszłe długie lata życia małżeńskiego upływają Wam w zdrowiu i szczęściu.  

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  Czaplinku  

 Jubileusz Państwa Lutyńskich Jubileusz Państwa Ferenców 

 

9 
Jubileusz Państwa Wachów Jubileusz Państwa Wojtczaków 



Jubileusze, Klub Seniora „Krystynka” 
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16 września 2022 r. diamentowe gody obchodzili państwo 

Helena i Józef Antoniewiczowie z Czaplinka. Związek 

małżeński zawarli 16 września 1962 r. w Czaplinku. Z tej 

okazji burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz przesłał 

dostojnym Jubilatom życzenia z okazji 60 rocznicy ślubu, 

życząc kolejnych lat pełnych szczęścia i radości, uśmiechu, 

jak również tego, aby cieszyć się życiem w każdym jego 

momencie. 

W 2018 roku, po 50 latach małżeństwa  Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył państwa 

Antoniewiczów Medalami za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie. 

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik USC w Czaplinku 

Diamentowe gody państwa Heleny i Józefa Antoniewiczów z Czaplinka 

Klub Seniora „Krystynka” w Czaplinku – wydarzenia w lipcu i sierpniu 2022 r. 

1. Festiwal Pieśni Ludowej Drawno 

Seniorski zespół śpiewaczy „La Bazuna” pod kierownictwem 

Barbary Krupki zajął III miejsce podczas XIII Wojewódzkiego 

Festiwalu Pieśni Ludowej w Drawnie 2 lipca 2022 r. i uzyskał 

nagrodę Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego 

Olgierda Geblewicza w wysokości 300 zł. Bardzo się cieszymy  

i gratulujemy. 

2. Festyn w Kluczewie  

Seniorski zespół śpiewaczy „OdNowa” pod kierownictwem 

Bernarda Bienieckiego i instruktora muzycznego Janusza 

Kucharskiego 9 lipca 2022 r. gościnnie wystąpił podczas 

festynu sołectwa Kluczewo.                                                              

3. Wyjazd do Kołobrzegu 

14 lipca 2022 r. Klub Seniora „Krystynka” zorganizował ze środków własnych wyjazd nad morze do Kołobrzegu, w którym 

udział wzięło 48 osób. W Połczynie-Zdroju uczestnicy zwiedzili amfiteatr w Parku Zdrojowym oraz podziwiali słynną uliczkę 

parasoli. Ze względu na wietrzną pogodę i czerwoną flagę nie mieli możliwości kąpieli w morzu. Pobyt swój poświęcili na 

długie spacery brzegiem morza, po molo i promenadzie, co pozwoliło „naładować” organizm dużą dawką jodu.            

4. Seniorzy na szlakach turystycznych Gminy Czaplinek 

Dzięki uzyskanej dotacji z budżetu Gminy Czaplinek otrzymanej w drodze konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

20 lipca 2022 r. seniorzy uczestniczyli w wycieczce w celu poznania walorów turystycznych kolejnych miejscowości naszej 

Gminy. 

W Siemczynie zwiedzili teren dawnego cmentarza ewangelickiego oraz lapidarium, które niedawno powstało przy 

cmentarzu komunalnym dzięki projektowi pt. „Lapidarium - pielęgnujemy lokalną pamięć historyczną”. W Piasecznie 

poznali zabytkowy kościół i spichlerz. Dzięki uprzejmości właścicieli panów Grzegorza i Dariusza Wrzesińskich zwiedzili 

teren Ośrodka Wypoczynkowego „Wajk” nad jeziorem Piasecznik. W Rzepowie poznali zabytki: kościół, cmentarz przy 

kościele, kaplicę, niewielki park po dawnym zespole pałacowo-parkowym. Spacerkiem przez most na rzece Drawie udali się  
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Klub Seniora „Krystynka” 

do jednej z atrakcji Rzepowa – gospodarstwa „Świeże Ryby – Nad Drawą” pana Tomasza Danielewskiego. Gospodarstwo 

oferuje połów i zakup ryby świeżej, smażonej, wędzonej. Seniorzy skosztowali świeżutko wędzoną sielawę. W Głęboczku 

seniorzy zamierzali spotkać się z przemiłą panią Danielą Danielczyk – właścicielką zabytkowego młyna. Niestety okazało się, 

że młyn oraz teren przy młynie posiada już nowego właściciela. W tej sytuacji mieli jedynie możliwość pospacerować po 

moście na rzece Drawie. Zwiedzanie zakończono w miejscowości Wrześnica należącej do sołectwa Żelisławie, w bardzo 

atrakcyjnym zakątku naszej gminy – Żelisławskim Zapiecku, prowadzonym przez panie Irenę Klas, Krystynę Masiukiewicz  

i Annę Darmoid. Seniorzy poznali atrakcje turystycznie promujące kultywowanie lokalnych tradycji domowego wypieku 

chleba, bułek z dodatkiem ziół, warzyw i grzybów zwanych „szczodrakami”, domowego tkactwa, wikliniarstwa czy wyrobu 

ceramiki. Dzięki wypiekom pani Ireny Klas mieli możliwość skosztowania „szczodraków” z różnym nadzieniem. Seniorki 

Teresa Biernat i Janina Klich przygotowały ogórki małosolne, które były smacznym dodatkiem do chleba ze 

smalcem.                                                                          

Seniorzy dziękują Gminie Czaplinek za możliwość poznania kolejnych, pięknych i bogatych w atrakcje turystyczne 

miejscowości naszej małej ojczyzny. Szczególne podziękowania składają pani Irenie Klas za ciekawe i miłe kilkugodzinne 

spotkanie na „Zapiecku”. Janinie Klich, Teresie Biernat, Barbarze Michalczik i Zbigniewowi Koniecznemu za przygotowanie 

oraz realizację projektu.                 

5. Wizyta i koncert w DPS Darskowo 

Realizując jedno z działań projektu pt. „Muzyka i śpiew ku pokrzepieniu serca” Stowarzyszenia „Wspólnota Lokalna”  

w Czaplinku, w ramach którego działa Klub Seniora „Krystynka”, dofinansowanego dotacją uzyskaną w drodze konkursu  

z budżetu Powiatu Drawskiego, 23 lipca 2022 r. seniorski zespół śpiewaczy „La Bazuna” spotkał się z pensjonariuszami 

Domu Pomocy Społecznej w Darskowie. W czasie spotkania zespół „La Bazuna” wykonał pięknie szereg utworów oraz 

wręczył uczestnikom drobne upominki. Zarząd Klubu Seniora „Krystynka” wraz z zespołem „La Bazuna” serdecznie dziękuje 

panu Mariuszowi Kiezikowi – kierownikowi Działu Terapeutyczno – Opiekuńczego za organizacje miłego spotkania,  

a pensjonariuszom DPS za serdeczne przyjęcie.                                    

6. „Z folklorem pod rękę” – Darskowo 

Czaplineckie seniorskie zespoły śpiewacze „OdNowa”, „Jarzębina” i „La Bazuna” 13 sierpnia 2022 r. uczestniczyły  

w Przeglądzie Folklorystycznym zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Green World”, Stowarzyszenie „Nasza Świerczyna” 

oraz Uniwersytet III Wieku w Darskowie. Zespół „Jarzębina” z Broczyna zajął I miejsce i otrzymał nagrodę w kwocie 1 500 

zł, natomiast zespół „La Bazuna” otrzymał wyróżnienie i nagrodę specjalną Burmistrza Złocieńca w kwocie 600 zł. 

Serdecznie gratulujemy. 

7. Aktywni Seniorzy + 

W ramach projektu „Aktywni Seniorzy +”, dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 

na lata 2021-2025 grupa członków Klubu Seniora 

„Krystynka”  od września br. będzie uczestniczyć w 

warsztatach, podczas których poznają  m.in. tematy: 

wikliniarstwa i plecionek, decupage, odżywiania 

dietetycznego, teatralno-wokalno-taneczne. Projekt będzie 

realizowany w Gminie Czaplinek przez Stowarzyszenie Lider 

Wałecki. 

8. Realizacja projektu pt. „Integracja seniorów miasta  

i gminy Czaplinek"  

W ramach projektu pt. „Integracja seniorów miasta i gminy 

Czaplinek" dofinansowanego dotacją z budżetu Gminy 

Czaplinek, seniorzy poznali kolejne miejscowości naszej 

Gminy.                              
11 
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Klub Seniora „Krystynka”, Oświata 

19 sierpnia 2022 r. seniorzy zwiedzili sołectwo Łąka, poznali ciekawą historię „Kamienia Tempelburg" oraz ostatnie 

odkrycie archeologiczne w rejonie Łąka – Pławno – „Kamienne Kręgi Gotów". Brak możliwości dojazdu autobusem 

uniemożliwił jednak odwiedzenie miejsca wykopalisk. 

Następnie seniorzy udali się do sołectwa Żelisławie i zatrzymali na poczęstunek w Ośrodku Sportu i Rekreacji pana 

Dariusza Jedlińskiego w Starym Kaleńsku nad przepięknym jeziorem Kaleńsko. W spotkaniu uczestniczyła 6-osobowa grupa 

seniorów z miasta partnerskiego Bad Schwartau. Podczas spotkania przeprowadzono konkurs wiedzy o gminie Czaplinek, 

w którym udział wzięło 9 seniorów, w tym 3 gości z Bad Schwartau. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy również od kilku 

lat uczestniczą w realizacji projektu pn. „Poznajemy sołectwa gminy Czaplinek", wykazali się dużą wiedzą na temat naszej 

gminy. W nagrodę każdy z nich otrzymał małą niespodziankę.  

Popołudnie przy muzyce, śpiewach i tańcach upłynął radośnie i jak zawsze za szybko. Wspólne spotkanie spowodowało, że 

seniorzy mogli choć na trochę zapomnieć o trudach życia codziennego. 

 

Krystyna Wójtowicz, członek Zarządu Klubu Seniora „Krystynka” 

Przegląd dziecięcych talentów 

14 września 2022 r. dzieci z Przedszkola Publicznego  

w Czaplinku wzięły udział w ,,Przeglądzie Dziecięcych 

Talentów” zorganizowanym przez Zespół Placówek 

Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie z okazji  50-lecia 

SOS-W w Bobrowie. Dzieci z grup: ,,Motylki”, „Sowy”, 

„Sokoły”,  „Orlęta” miały okazję pokazać swoje umiejętności 

na czaplineckim Rynku. Mimo tremy cudownie się 

zaprezentowały, a wszystkie talenty zostały docenione  

i nagrodzone przez organizatorów.  

Wydarzenia takie jak to utwierdzają w przekonaniu, iż warto 

stwarzać dzieciom możliwości rozwoju i pielęgnować 

przejawiające się talenty już od najmłodszych lat. Serdecznie 

dziękujemy za zaproszenie.    

                                                          

Urszula Jeruzalska, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku  

Międzynarodowy Dzień Kropki w Przedszkolu Publicznym w Czaplinku 

Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzony jest na całym świecie 15 września. Jest to święto, które ma na celu pobudzenie 

kreatywności, pomysłowości, talentu, odwagi w pokonywaniu trudności .  

 

Dzieci i wychowawczynie tego dnia przyszły ubrane w kropki, groch, groszki. W holu przedszkola odbyła się zabawa 

taneczna, a następnie została wyświetlona bajka „Miła Biedronka”. Tego dnia również dostrzegaliśmy kropki tam, gdzie 

wcześniej nikt na nie nie zwracał uwagi. Okazało się, że kropki są obecne w naszym codziennym życiu. W ten dzień 

wszystkie panie organizowały różnego rodzaju zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe, matematyczne, którym 

towarzyszyła kropka. Było kolorowo, „kropkowo” i radośnie. 

 

Paulina Kępińska, nauczyciel z Przedszkola Publicznego w Czaplinku            
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Jan Dymecki – sezon letni 

Lato to czas, kiedy w regionie odbywa się sporo wydarzeń 

sportowych, również tych promujących kolarstwo. Bierze  

w nich udział czaplinecki zawodnik i wielokrotny mistrz 

kolarstwa pan Jan Dymecki. Nasz sportowiec, znany ze swych 

osiągnięć w wyścigach terenowych (MTB) w tym sezonie 

spróbował sił również w wyścigach szosowych i „gravelu” 

zajmując w nich wysokie pozycje. Poniżej przedstawiamy 

zestawienie osiągnięć Jana Dymeckiego w mijającym sezonie: 

12 czerwca 2022 r. Łobez, Zachodniopomorski Puchar MTB, II 

m. kat. M6 – wyścig MTB; 

26 czerwca 2022 r. Połczyn-Zdrój, Kospel Velo Baltic, II m. kat. M6 MAXI – wyścig szosowy; 

3 lipca 2022 r. Mądrzechowo, Bytowski Maraton MTB, II m. kat. M6 - wyścig MTB 

23 lipca 2022 r. Stargard, XVI Maraton MTB Gravel dookoła jeziora Miedwie im. Tomasza Pryciaka, III m. kat. M-7 – wyścig 

„gravel”; 

14 sierpnia 2022 r. Świeszyno, Świeszyński Maraton Rowerowy, I m. kat. M6 – wyścig „gravel”; 

28 sierpnia 2022 r. Karlino, II etap wyścigu Velo Baltic Tour de Koszalin, IV m. kat. M6. – wyścig szosowy; 

4 września 2022 r. Połczyn-Zdrój, V edycja Zachodniopomorskiego Pucharu MTB, m. I, kat. M6 – wyścig MTB; 

11 września 2022 r. Koszalin, III etap Velo Baltic Tour de Koszalin, m. III, kat. M6 Maxi - wyścig szosowy. 

Serdecznie gratulujemy naszemu Mistrzowi wyników i wytrwałości podczas tych zróżnicowanych i niełatwych zmagań. 

Życzymy powodzenia w kolejnych startach i dziękujemy za tak wspaniale reprezentowanie naszej Gminy. 

 

Szczegółowe relacje ze startów znajdują się na stronie: https://www.czaplinek.pl/aktualnosci 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

I miejsce Akademii Piłkarskiej Czaplinek w Szczecinku 

W sobotę 27 sierpnia 2022 r. drużyna AP Czaplinek rocznik 2012 

wzięła udział w turnieju piłkarskim w Szczecinku. Był to XII 

Memoriał im. Kazimierza Lisa. Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn: 

AP Szczecinek I i II, Start Jastrowie, Rozwój Koszalin, Pionier Borne 

Sulinowo oraz AP Czaplinek. Mecze rozgrywane były systemem 

„każdy z każdym”. Nasi chłopcy wygrali dwa spotkania z AP 

Szczecinek I i Startem Jastrowie oraz trzy zremisowali z AP 

Szczecinek II , Pionierem Borne Sulinowo i Rozwojem Koszalin. 

Mecze były bardzo zacięte, rozgrywane na wysokim poziomie  

o czym świadczy, że trzy drużyny zdobyły po 9 punktów. Liczyły się 

więc bezpośrednie spotkania, a te były korzystne dla nas. Ostatecznie zajęliśmy I miejsce przed Jastrowiem i Szczecinkiem. 

Chłopcy otrzymali puchar, medale i piłki. Był też poczęstunek. Atmosfera turnieju bardzo dobra. Bramki dla nas strzelali: 

Igor Rutkowski, Jan Kaniewski i Szymon Młynarczyk. Skład drużyny: Szymon Biegajło, Franciszek Grzymała, Julian Łątkowski, 

Jan i Stanisław Kaniewscy, Gabriel Stefanik, Igor Rutkowski, Szymon Młynarczyk, Wojciech Kisiel. Szymon Biegajło został 

najlepszym bramkarzem turnieju. 

Erwin Biegajło, AP Czaplinek 
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Turniej Piłki Nożnej Czaplinek Cup 

Za nami pierwszy turniej w tym sezonie najmłodszych ekip  

z Akademii Piłkarskiej Czaplinek. 

W zawodach wzięło udział 7 zespołów. Łącznie na murawę 

stadionu miejskiego w Czaplinku w niedzielne przedpołudnie 

28 sierpnia 2022 r. wbiegło blisko 60 zawodników  

i zawodniczek. Mecze zostały rozegrane w systemie każdy  

z każdym.  

W rywalizacji udział wzięły drużyny: Akademia Piłkarska 

Pogoń Szczecin, Akademia Piłkarska Czaplinek trenera Bartka 

Woźniaka (dwa składy), Błękitni Stargard (dwa zespoły), 

Akademia Piłkarska Czaplinek trenera Rafała Skibckiego (dwa 

składy). 

Zawody odbyły się bez klasyfikacji końcowej. Wszystkie drużyny były zwycięzcami. Każda z ekip otrzymała puchar za udział 

w turnieju. Dodatkowo każdemu zawodnikowi został wręczony dyplom za dzielną walkę na boisku jak przystało na 

prawdziwego mistrza. 

Podczas turnieju dla uczestników oraz ich rodziców został przygotowany poczęstunek przez naszych jak zawsze 

niezawodnych rodziców, którym serdecznie dziękujemy. 

Ponadto grupa dziewcząt z Czaplineckiego MOW-u wraz z panią Iloną Sepiotek malowała dzieciom włosy oraz częstowała 

słodką watą cukrową oraz popcornem. Całość turnieju uświetniły kolorowe postacie z bajek. Turniej zakończyliśmy 

wspólnym pamiątkowym zdjęciem. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim przybyłym drużynom, kibicom (a było ich wielu), naszym rodzicom, dziewczynom z MOW-

u oraz ich opiekunce pani Ilonie, Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury, trenerom oraz wszystkim tym, którzy zaangażowali się 

w organizację tego turnieju. 

 

Erwin Biegajło , AP Czaplinek  

Relacja z I Rajdu Rowerowego wokół Jeziora Drawsko 

10 września 2022 r. odbył się I Rajd Rowerowy wokół jeziora 

Drawsko, zorganizowany przez Samorząd Mieszkańców 

Osiedla nr 1 w Czaplinku. 

Zbiórka uczestników rajdu odbyła się o godz. 9:00 na Rynku 

Miejskim w Czaplinku. Przy parkingu uformowano szyk  

i wyruszyliśmy w trasę. Jechaliśmy ulicą Kamienną przez Łąkę 

do pierwszego przystanku przy Ośrodku Sportu i Rekreacji  

w Starym Kaleńsku. Po przerwie wyruszyliśmy do następnego 

miejsca postojowego przy Zatoce Henrykowskiej  

w Siemczynie. Przy cmentarzu w Siemczynie o zrealizowanym 

projekcie „Lapidarium – pielęgnujemy lokalną pamięć 

historyczną” opowiadał sołtys Siemczyna pan Michał 

Olejniczak. Następnie jechaliśmy przez Piaseczno do 

Rzepowa. Dzięki uprzejmości sołtysa pana Mariusza Hałuszczyka mogliśmy wypić kawę lub herbatę i zjeść jagodziankę. 

Następny przystanek to punkt widokowy na zatokę Uraz oraz jezioro Drawsko w miejscowości Jadwiżyn.  

14 
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O godz. 13:00 dotarliśmy do Kluczewa, gdzie panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kluczewie przygotowały doskonały żurek  

i przepyszne ciasta. O godz. 14:30 dotarliśmy do Starego Drawska, gdzie po małej przekąsce i zrobieniu wspólnego zdjęcia 

wyruszyliśmy w stronę Czaplinka, jadąc obok ośrodków wypoczynkowych Kusy Dwór, Omega oraz Drawtur, do altany przy 

pomoście obok Ośrodka Sportów Wodnych w Czaplinku. Łącznie przejechaliśmy 46 km. Do udziału w rajdzie zgłosiły się 72 

osoby, natomiast udział wzięło 58 uczestników z Czaplinka, Szczecina, Ujścia, Piły, Szczecinka, Czarnego oraz Bornego Suli-

nowa. 

Dziękuję wszystkim uczestnikom rajdu za zdyscyplinowanie. Do celu dotarliśmy bez żadnych kontuzji. Wszyscy uczestnicy 

byli ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków. Dziękuję Referatowi Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Pro-

mocji za przyjmowanie zgłoszeń, pani Janinie Gąszcz z Referatu Sportu i Rekreacji za wykonanie plakatów i certyfikatów, 

panu Romanowi Piotrusiowi za asystę samochodu technicznego, panu Michałowi Olejniczakowi za informacje o Siemczynie 

 i lapidarium, panu Mariuszowi Hałuszczykowi sołtysowi Rzepowa za udostępnienie świetlicy, paniom z KGW w Kluczewie za 

przygotowanie pysznego posiłku oraz panu Adamowi Czernikiewiczowi za zabezpieczenie medyczne rajdu. 

Cieszy nas, że I Rajd Rowerowy wokół jeziora Drawsko wzbudził tak duże zainteresowanie i zgromadził tak wielu uczestni-

ków, dlatego na przyszły rok planujemy już II edycję tego wydarzenia (9 września 2023 r.). 

 

Bernard Bieniecki, przewodniczący Samorządu Mieszkańców Osiedla nr 1 w Czaplinku 

5. Bieg Rybaka 

W sobotę 24 września 2022 r. odbyła się 5. edycja Biegu 

Rybaka. Zarówno pogoda, jak i dobre humory dopisywały 

przez cały dzień trwania zmagań sportowych. Najbardziej 

cieszy fakt, że mogliśmy powrócić z wydarzeniem na Rynek 

naszego Czaplinka. 

Wszystko rozpoczęło się na dziesięć minut przed dziewiątą 

rano, kiedy to wspólnie z burmistrzem Czaplinka Marcinem 

Naruszewiczem oficjalnie otworzyliśmy imprezę. Punktualnie 

o 9:00 rozpoczęła się rywalizacja dzieci i młodzieży szkolnej, 

w której wzięło udział 60 uczestników na dystansach: 100 m, 

400 m i 800 m. Był też przewidziany start na 1200 m, jednak 

nie było zgłoszeń w tej konkurencji. 

W samo południe na starcie zgromadziło się 122 biegaczy i 

biegaczek, by rywalizować ze sobą na dystansach: 5 i 10 km, a dwie minuty później startowało 28 nordic walkerów. 

Rozgrzewkę dla wszystkich 150 zawodników poprowadziła nasza pełna energii instruktorka zumby Magdalena Grzyb. 

Najszybszymi wśród biegaczy na 5 km byli: Andrzej Kuśmider z Czaplinka (00:16:48.15), drugi Dariusz Filipowski ze Szczecina 

(00:17:43.60), a trzeci Łukasz Wojtoniszak z Chociwla (00:17:55.10). Najlepszymi biegaczkami na dystansie 5 km były: 

Paulina Kłundukowska z Tarnówka (00:20:48.20), druga Magdalena Wiśniewska z Drawska Pomorskiego (00:21:49.40),  

a trzecia Maria Preca z Kalisza Pomorskiego (00:22:43.35). Natomiast w biegu na 10 km najlepszymi byli: Szymon Polak  

z Koszalina (00:38:49.60), drugi Piotr Gągalski z Drawska Pomorskiego (00:39:12.80) i trzeci Jarosław Pińkowski z 

Pokrzywnicy (00:40:04.35). Wśród pań najlepsze okazały się: Katarzyna Maciejewska z Drawska Pomorskiego (00:48:26.50), 

druga Wanda Wojciechowska ze Świdwina (00:51:57.35), a trzecia Irena Majłowska z Gorzowa Wielkopolskiego 

(00:52:18.40). 

W marszu Nordic Walking na pierwszym miejscu uplasował się Tadeusz Jakimiec ze Szczecinka (00:30:35.10), na drugim  
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Paweł Połubiak ze Złocieńca (00:32:42.35), trzeci był Roman Wojtczak z Czaplinka (00:33:07.20). Panie w konkurencji Nordic 

Walking uplasowały się kolejno: Urszula Wojtczak z Czaplinka (00:33:16.75), Monika Knitter z Polanowa (00:36:44.30), Ewa 

Niedźwiedź z Kalisza Pomorskiego (00:37:48.45). 

Po zakończonej rywalizacji można było posilić się ciepłym posiłkiem - grochówką przygotowaną przez Wojtka Kusę. Na 

wszystkich zawodników czekało mnóstwo nagród w kategoriach wiekowych, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak  

i w biegach głównych, towarzyszących i Nordic Walking. Bieg Rybaka jest ostatnim etapem biegowej Triady Powiatu 

Drawskiego, dlatego na koniec nastąpiło podsumowanie i dekoracja uczestników wszystkich trzech biegów w naszym 

powiecie. 

Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i dostarczenie nam niezapomnianych emocji. Oczywiście to wydarzenie 

nie odbyłoby się bez odpowiedniego finansowania, zadanie publiczne zrealizowane zostało w ramach współfinansowania ze 

środków otrzymanych z Gminy Czaplinek, Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim oraz Programu Społecznik 2022-

2024 zainicjowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

Ponadto dziękujemy sponsorowi głównemu - firmie Rimaster Poland Sp. z o.o. oraz sponsorom: Orskov Foods S.A., Pasiece 

Fujarskich z Czaplinka, firmie Kabel-Technik-Polska Sp. o.o., firmie Czyścioszek Paweł Nowak, firmie Beneko, Auto-Net 

Wojciech Meszka, Zakładowi Gospodarki Komunalnej dziękujemy za przenośne toalety oraz zapewnienie pojemników na 

odpady. Bardzo dziękujemy za wspaniałą współpracę z władzami miasta i współpracę z Referatem Sportu i Rekreacji oraz 

Referatem Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji. Podziękowania kierujemy również w stronę Adama 

Cygana (DSI) za fotografowanie wydarzenia oraz Lokalnego Reportera – Marcina Łukasza. Dziękujemy za nieocenioną pracę 

wolontariuszy, służb: OSP Czaplinek, Straży Miejskiej i Policji. 

Szczegółowe wyniki rywalizacji dostępne na stronie: https://wyniki.b4sport.pl/v-bieg-rybaka/m810.html 

Wszystkim - wszystkiego biegowego. Do zobaczenia za rok. 

Relacja fotograficzna z wydarzenia jest dostępna na stronie Gminy Czaplinek:   

https://www.czaplinek.pl/aktualnosc/5-bieg-rybaka-relacja 

 

Piotr Tylman, prezes Stowarzyszenia Biegowego Rundorfina 

Wizyta delegacji z niemieckich miast partnerskich 19-21 sierpnia 2022 r. 

W tym roku nasza gmina gościła delegacje z naszych 

niemieckich miast partnerskich Marlow, Grimmen i Bad 

Schwartau. Wśród gości była nowa burmistrz Bad Schwartau 

dr Katrin Engeln, zastępca burmistrza Grimmen Ingo Belka 

oraz zastępca burmistrza Marlow Anja Gabriel. Nowa 

burmistrzyni Bad Schwartau objęła stanowisko 1 sierpnia 

2022 r. Wśród gości była również grupa seniorów z Bad 

Schwartau, której przewodniczyła pani Elisabeth Kremer. 

Grupa seniorów z Bad Schwartau spotkała się z czaplineckimi 

seniorami z Klubu Seniora „Krystynka”. 

W ramach programu zostały zaprezentowane liczne 

inicjatywy lokalne naszych mieszkańców. Goście uczestniczyli w warsztatach pieczenia szczodraków w Żelisławiu, które 

poprowadziła pani Irena Klas. sołtys Żelisławia pan Rafał Biegajło przedstawił inicjatywy podejmowane przez mieszkańców 

tego sołectwa. Delegacje uczestniczyły w IV Pikniku Średniowiecznym w Czaplinku, organizowanym przez Stowarzyszenie 

Historyczno-Kulturalne „Tempelburg” oraz Dożynkach Wiejskich w Siemczynie, gdzie burmistrzowie zaprzyjaźnionych miast 

posadzili jabłonie. Sołtys Siemczyna pan Michał Olejniczak zaprezentował inicjatywy i projekty realizowane przez sołectwo.  
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Goście mieli również okazję do odwiedzenia V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego 2022, organizowanego w pałacu 

w Siemczynie przez stowarzyszenie Stacja Kultura z Bornego Sulinowa. 

W trakcie pobytu Burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz prowadził rozmowy na temat możliwości realizacji wspólnych 

projektów służących rozwojowi zaprzyjaźnionych miast. Delegacjom z niemieckich miast partnerskich towarzyszyli radni 

Rady Miejskiej w Czaplinku pani Ewa Sobczak oraz pan Wacław Mierzejewski. 

 

Małgorzata Fedorowiat-Nowacka, kierownik USC 

Wizyta w niemieckim mieście partnerskim Grimmen 26-28 sierpnia 2022 r. 

W połowie sierpnia gościliśmy w Czaplinku delegacje  

z niemieckich miast partnerskich, a tydzień później tj. 26-28 

sierpnia br. burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz wraz  

z delegacją udał się do Grimmen. 

Pierwszym punktem wizyty było złożenie wiązanki kwiatów 

oraz zniczy na grobie zmarłego przed rokiem burmistrza 

Grimmen pana Beno Rüstera, który był również Honorowym 

Obywatelem Miasta Czaplinka. Następnie wieczorem odbyło 

się pierwsze spotkanie burmistrza Czaplinka oraz nowo 

wybranego burmistrza Grimmen Marco Jahnsa. W trakcie 

spotkania poruszone zostały tematy dotyczące dalszej 

współpracy, ale rozmawiano również o trudnych wyzwaniach 

z jakimi nasze miasta zmagają się w ostatnim czasie. 

Następnego dnia burmistrz Czaplinka odwiedził Dom Seniora „Kursana”, w którym wystąpił, na specjalne zaproszenie, 

czaplinecki Zespół „Marianki”. Kolejnym punktem wizyty było uczestnictwo w Festiwalu Chórów i Stowarzyszeń, który 

odbywał się w samym centrum Grimmen. W jego trakcie burmistrzowie wybrali się na przechadzkę po mieście. Była to 

możliwość poznania bliżej historii miasta, a także obecnie realizowanych inwestycji. 

Na zakończenie Festiwalu Marco Jahns oficjalnie podziękował za odwiedziny czaplineckiej delegacji, za owocne rozmowy  

z burmistrzem Czaplinka oraz wspólnie spędzony czas, dodając na zakończenie, że ma teraz nowych przyjaciół w Czaplinku.  

 

Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 

Zespół „Marianki” w Grimmen 

W ostatni weekend wakacji (26-28 sierpnia 2022 r.) odbyła 

się długo wyczekiwana i przekładana z powodu koronawirusa 

wizyta czaplineckiej delegacji w partnerskim mieście 

Grimmen. Głównym celem wyjazdu było uczestnictwo w 

Festiwalu Chórów i Stowarzyszeń 2022. 

Z tego powodu zaproszenie na wydarzenie otrzymał seniorski 

zespół „Marianki” działający przy Czaplineckim Ośrodku 

Kultury skupiający artystycznie uzdolnionych mieszkańców 

naszej gminy. 

Zespół „Marianki” niedawno świętował jubileusz 10-lecia 

działalności. Z tej okazji został przygotowany nowy spektakl  
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muzyczny, który był dwukrotnie wystawiany – w wersji „teatralnej” w grudniu 2021 r. w CzOK-u oraz w wersji „plenerowej” 

w lipcu 2022 r. w Chacie Toniego w Nowym Drawsku. Zróżnicowany program będący bazą spektaklu okazał się idealnym 

zestawem dla dwóch prezentacji muzycznych, które miały miejsce podczas pobytu zespołu w Grimmen. 

Pierwszą z nich był koncert w Domu Seniora „Kursana”. Mieszkańcy tego domu z wielkim entuzjazmem przyjęli występ 

naszych artystów, nie zabrakło gromkich owacji oraz słów wdzięczności za tę ucztę muzyczną. 

Drugi występ odbył się na scenie głównej na rynku w Grimmen. Koncert przebiegł w niezwykle miłej atmosferze,  

a publiczność świetnie bawiła się przy żywiołowych polskich utworach. 

Oprócz słów uznania z ust burmistrza Grimmen pana Marco Jahnsa, zespół „Marianki” otrzymał również podziękowanie od 

seniorskiego chóru naszego partnerskiego miasta. Był to bardzo udany dzień, pełen pozytywnych emocji. 

O zespół, na każdym kroku, dbał zastępca burmistrza Grimmen pan Ingo Belka, który od samego początku działa na rzecz 

współpracy obu naszych miast. 

Szczególne podziękowania „Marianki” kierują w stronę burmistrza Czaplinka pana Marcina Naruszewicza, a także pracownic 

Urzędu Miejskiego: pani Małgorzaty Fedorowiat-Nowackiej, która przygotowała i zorganizowała wyjazd oraz Krystyny 

Zasławskiej za wszelką pomoc okazaną grupie podczas pobytu w Niemczech. 

Wyrazy wdzięczności należą się również członkowi zespołu panu Januszowi Moskalcowi, który wystąpił w podwójnej roli – 

muzyka oraz kierowcy. 

 

Magdalena Urlich, instruktor zespołu „Marianki” 

Spotkanie mistrzyni Nordic Walking z burmistrzami Czaplinka  

W piątek 24 czerwca 2022 r. burmistrz Czaplinka Marcin 

Naruszewicz oraz jego zastępca Janusz Bartczak spotkali się  

w Urzędzie Miejskim w Czaplinku z panią Urszulą Wojtczak, 

finalistką Mistrzostw Świata w Nordic Walking, które odbyły 

się 19 czerwca 2022 r. w Choczewie.   

Burmistrzowie złożyli serdeczne gratulacje pani Urszuli, 

wyrażając swój podziw i życząc kolejnych sukcesów  

w dziedzinie nordic walking. Podziękowali również serdecznie 

za reprezentację Gminy Czaplinek, tym samym promocję 

naszego regionu. 

Miłym akcentem było wręczenie upominku w postaci 

kompletu gadżetów promocyjnych Gminy Czaplinek. 

Krótkie spotkanie było niesamowicie miłe. Przesympatyczna 

pani Urszula opowiedziała jak bardzo zaskoczona była swoim 

zwycięstwem, a udział w zawodach traktowała jak zadanie do 

wykonania bez marzeń o zwycięstwie. Zakwalifikowanie do 

finału było wspaniałą niespodzianką i zachęciło do walki  

o podium. Tak właśnie się stało, nasza mieszkanka stanęła na 

podium zajmując 3. miejsce w kategorii K40, a 9. w klasyfikacji 

open. 

Pani Urszulo jeszcze raz serdecznie gratulujemy! 

 

Katarzyna Kibitlewska, kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji 
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Burmistrz Czaplinka z podziękowaniami u czaplineckich strażaków 

11 lipca 2022 roku burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz 

odwiedził czaplineckich strażaków, aby osobiście 

podziękować im za profesjonalizm i odwagę, jakimi wykazali 

się podczas akcji ratowniczej na jeziorze Drawsko1 lipca 2022 

roku. Tego dnia po południu nadeszła gwałtowna burza  

z porywistym wiatrem, a na jeziorze utworzył się biały szkwał. 

Wśród szalejącego żywiołu znaleźli się żeglarze, w tym dzieci. 

Łódź, którą płynęli wywróciła się, a załoga znalazła się  

w wodzie. Tylko dzięki szybkiej i profesjonalnej akcji 

czaplineckich strażaków nie doszło do tragedii. Ich 

doświadczenie i brak wahania sprawiły, że nikt nie ucierpiał  

i udało się uratować wszystkich członków załogi. 

Burmistrz wyraził swoją wdzięczność wręczając druhom czaplineckiej OSP pamiątkowy grawerton oraz podziękowania na 

piśmie. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 

Nowa rzeźba autorstwa Edwarda Szatkowskiego 

Z przyjemnością informujemy, że na czaplineckim Rynku, koło naszego Centrum Informacji Turystycznej pojawiła się nowa 

rzeźba autorstwa pana Edwarda Szatkowskiego. Postać 

przedstawia baśniowego Jezioraka i została zaprojektowana 

przez naszego artystę jako rzeźba użytkowa. Wewnątrz postaci 

znajdują się półeczki, na których można wykładać materiały 

promocyjne Gminy. Turyści chętnie po nie sięgają, a Jeziorak 

spogląda na nich z uwagą. 

Nowa rzeźba jest kolejną pracą zamówioną u pana Edwarda 

przez Gminę Czaplinek. 

W ostatnich latach w przestrzeni naszego miasteczka pojawiły się 

m.in. Wodnik nad jeziorem Drawsko, ławka z tajemniczą 

postacią, „Ptaszor” i Dobrogost na Rynku oraz łódź z bajkowymi 

rybakami na deptaku. Goście odwiedzający Czaplinek bardzo 

chętnie fotografują się z postaciami stworzonymi przez pana 

Edwarda, zaś Gmina dba o ich stałą konserwację. 

Przypomnijmy, że dzięki staraniom władz i pracowników Gminy 

Czaplinek, a także lokalnych stowarzyszeń i mieszkańców pan 

Edward Szatkowski jesienią 2021 roku został uhonorowany za 

całokształt twórczości prestiżową nagrodą „Pro Arte”, 

przyznawaną przez Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 
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Festyn z okazji Dnia bez Samochodu 

22 września 2022 r. na czaplineckim Rynku odbył się festyn 

z okazji Dnia bez Samochodu zorganizowany w ramach 

Europejskiego Tygodnia Mobilności. Gmina Czaplinek od 

wielu lat zgłasza swój udział w akcji, włączając się  

w kampanię promocyjną „zielonego transportu”.  

W tym roku w ramach akcji ogłoszono konkurs 

fotograficzny pn.: „Rowerem i pieszo przez Gminę 

Czaplinek”, a wyniki ogłoszono podczas festynu.  

Rynek tego dnia ozdobiony był pracami konkursowymi, 

wykonanymi przez mieszkańców gminy. Wystawa 

fotograficzna cieszyła się zainteresowaniem zarówno 

uczestników festynu jak i przechodniów.  

Tuż po godzinie 13:00 burmistrz Czaplinka Marcin 

Naruszewicz przywitał uczestników, którzy postanowili spędzić popołudnie na czaplineckim Rynku. Pierwsza część festynu 

to rysowanie kredą haseł i obrazków związanych ze świętowaniem dnia bez samochodu. Dzieci z ogromną radością 

rysowały rowery i hulajnogi, tym bardziej, że nagrodą była wata cukrowa i popcorn, które otrzymały na stoisku 

Czaplineckiego Ośrodka Kultury.  

Następnie rozpoczął się konkurs wiedzy o Czaplinku, poprowadzony przez panie z czaplineckiego Koła Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Henrykę Rosiak i Bożennę Kamińską. Do konkursu przystąpiło wiele dzieci, które mogły 

pochwalić się wiedzą o swoim rodzinnym mieście. W nagrodę otrzymywały gadżety promocyjne z logo gminy, a także 

gadżety promujące Europejski Tydzień Mobilności, które w ramach współpracy Gmina Czaplinek otrzymała z Departamentu 

Strategii Transportu, Ministerstwa Infrastruktury. Najchętniej wybieraną nagrodą był dzwonek do roweru z logo Gminy 

Czaplinek.    

W oczekiwaniu na największą atrakcję festynu - wyścigi na rowerach, hulajnogach i rowerkach biegowych dzieci mogły 

skorzystać z malowania twarzy na stoisku CzOK-u.  

Nadszedł czas wyścigów. Na mecie czekały wspaniałe nagrody, medale i puchary zdobyte podczas kolarskich zawodów 

przez mistrza kolarstwa Jana Dymeckiego. Nasz sportowiec osobiście stał na mecie i oceniał umiejętności najmłodszych. 

Dało się odczuć rywalizację wśród dzieci, które z ogromną radością docierały jako pierwsze na metę. Nie zabrakło 

kibicujących kolegów i mocno zaangażowanych rodziców, którzy wspierali swoje pociechy podczas wyścigów.  

Gdy emocje już opadły odbyło się spotkanie z ekologiem panem Arturem Furdyną, który nawiązał świetny kontakt z dziećmi 

i dorosłymi, opowiadając o cennym darze jakim jest woda na ziemi. W dyskusji z prowadzącym dzieci pochwaliły się dużą 

troską o naszą planetę, opowiadając o swoich staraniach w jaki sposób wspólnie z rodzicami dbają o ekologię.   

Następnie burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz wraz z panią Aliną Karolewicz członkinią trzyosobowej Komisji 

Konkursowej dokonującej wyboru zwycięskich zdjęć w konkursie fotograficznym przystąpili do ogłoszenia wyników.  

Zwycięzcami konkursu zostali: Piotr Kowalski (Jezioro Drawsko), Rafał Rycerski (Ostroróg), Zbigniew Januszaniec (Droga do 

Starego Kaleńska). 

Następnie po odbiór wyróżnień zaproszono: Mirosława Kramarczyka (Głaz Tempelburg, Jezioro Drawsko, Pomost na 

Nadbrzeżu Drawskim, Pomost nad j. Drawsko), Agatę Tomczak (dwa zdjęcia jeziora Drawsko), Zbigniewa Januszańca 

(Rzeźba „Wodnik” przy promenadzie), Ewę Turkowską (Siemczyno zimą, Niwka - wrzesień, widok na j. Wilczkowo  

z Siemczyna, las Siemczyno, żurawie Siemczyno), Kordiana Kramarczyka (Nadbrzeże Drawskie, Ośrodek Kusy Dwór, Stare 

Drawsko pomost), Magdalenę Mariańską (Rynek Miejski w Czaplinku), Piotra Kowalskiego (Pomost na plaży miejskiej  

w Czaplinku), Rafała Rycerskiego (Dzieci słońca), Justynę Antoniak (Psie Głowy, Jezioro Czaplino), Elwirę Kramarczyk (Plaża  



Biuletyn Informacyjny lipiec - wrzesień 2022 

Promocja 

21 

miejska nad j. Drawsko, Rynek Miejski w Czaplinku). 

Zwycięzcy odebrali nagrody, gadżety promocyjne oraz vouchery na zakup sprzętu elektronicznego, natomiast wyróżnieni 

książki oraz gadżety gminne. 

Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie konkursem oraz ogromna ilość nadesłanych fotografii. Zgodnie z posta-

nowieniami regulaminu organizator konkursu wybierze 13 fotografii, które będą zdobić kartki kalendarza Gminy Czaplinek 

wydanego na 2023 r.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom za wspaniałą zabawę i aktywność podczas wspólnego świętowania.  

Dziękujemy za organizację wyścigów rowerowych Janowi Dymeckiemu, paniom z czaplineckiego Koła Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Henryce Rosiak i Bożennie Kamińskiej za przeprowadzenie konkursu wiedzy o Czaplinku, 

panu Arturowi Furdynie za pouczający wykład oraz paniom Anecie i Ani z Czaplineckiego Ośrodka Kultury za serwowanie 

waty i popcornu oraz piękne malowanie twarzy najmłodszych.  

Dziękujemy również paniom: Alicji Nowickiej, Beacie Biegajło i Alinie Karolewicz za niełatwą pracę w komisji konkursowej.  

Zachęcamy do świętowania dnia bez samochodu przez cały rok.  

 

Katarzyna Kibitlewska – kierownik Referatu Planowania, Rozwoju Gospodarczego, Turystyki i Promocji  

Sołectwa Sikory i Siemczyno nagrodzone  

Podczas Festiwalu Słoika, w niedzielę 28 sierpnia 2022 r., rozstrzygnięto konkurs na „Najładniejsze i najaktywniejsze sołec-

two Powiatu Drawskiego”. W tym roku do udziału zgłosiło się 20 sołectw. 

 Komisja podczas objazdu oceniała zarówno porządek i estetykę miejsc publicznych, jak i posesji prywatnych, przede wszyst-

kim jednak brano pod uwagę umiejętność współpracy społeczności lokalnej na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Powiat 

Drawski zorganizował konkurs na „Najładniejsze i Najaktywniejsze Sołectwo Powiatu Drawskiego” już po raz 14, a jego 

pierwsza edycja miała miejsce w 2009 roku. 

 Laureaci otrzymali nagrody z rąk starosty Stanisława Cybuli oraz przewodniczącej Rady Powiatu Urszuli Ptak: 

 I miejsce i nagrodę w wysokości 4000 zł zdobyło Sołectwo Łabędzie 

II miejsce i nagrodę w wysokości 3000 zł zdobyło Sołectwo Darskowo 

III miejsce i nagrodę w wysokości 2000 zł otrzymało Sołectwo Sikory 

Wyróżnienia oraz bony o wysokości 1000 zł otrzymały sołectwa: Dębsko, Dalewo, Zarańsko, Jankowo i Siemczyno. 

Dodatkowo komisja konkursowa postanowiła uhonorować tytułem „Zawsze Piękne 2022” Sołectwo Konotop. 

 Gratulujemy! 

  

źródło: Powiat Drawski 

Finał czwartej edycji Festiwalu Słoika  

W niedzielę, 28 sierpnia br., na placu przy Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim odbyło się podsumowanie 

czwartej edycji Festiwalu Słoika - imprezy mającej na celu promocję zdrowych potraw regionalnych oraz propagowanie 

zasad zdrowego żywienia wśród mieszkańców powiatu drawskiego i okolic. Powiat Drawski reprezentowali starosta 

Stanisław Cybula oraz przewodnicząca Rady Powiatu Drawskiego Urszula Ptak. 

Nagrody główne w kategoriach: warzywa, owoce, ryby, nalewki, pasztety i podroby zostały ufundowane przez Powiat 

Drawski: za zajecie I miejsca 500 zł, za zajęcie II miejsca w wysokości 300 zł, za zajęcie III miejsca 200 zł, wyróżnienia 

natomiast ufundowane zostały przez sponsorów – firmę Orskov Foods z Kołomątu, Huberta i Artura Osaków – 

Gospodarstwo Rolne Bobrowo oraz firmę MAS – System Grzegorz Sycz. Nagrody w kategorii „Dobre z lasu” w całości 

zostały ufundowane przez Nadleśnictwo Drawsko. 
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 Wśród wyróżnionych w konkursie kulinarnym znaleźli się również mieszkańcy gminy Czaplinek: 

Kategoria owoce: 

II miejsce – PZERiI Czaplinek – dżem truskawkowy 

I wyróżnienie – KGW Kukówka Czarne Wielkie – dżem po-

rzeczkowy 

III wyróżnienie – KGW Kluczewo – kiszone cytryny 

 Kategoria podroby i pasztety: 

III miejsce – KGW Siemczynianki – farsz do knyszy 

Kategoria nalewki: 

II miejsce – KGW Kukówka Czarne Wielkie - nalewka wielo-

owocowa 

Kategoria ryby: 

I miejsce – KGW Kluczewo – pulpeciki rybne 

I wyróżnienie – KGW Siemczynianki – okoń po wiejsku 

Kategoria dary lasu: 

II miejsce – PZERiI Czaplinek – orzechy w miodzie 

Ponadto komisja konkursowa postanowiła przyznać wyróżnienie Kołu Gospodyń Wiejskich z Kluczewa za duże zaangażowa-

nie i przepiękny, różnorodny wystrój stoisk, w otoczeniu których przebiegała tegoroczna degustacja. 

 

Karolina Podolska, Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu Drawskiego 

 „Jarzębina” nagrodzona  

W naszej gminie funkcjonuje i z powodzeniem rozwija się 

kilka zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. 

Uświetniają one niemal wszystkie lokalne uroczystości  

i festyny, każdy z nich odnosi sukcesy i każdy ma swoją 

wierną publiczność. Dziś – kilka słów o jedynym naszym  

zespole typowo folklorystycznym.  

„Jarzębina” z Broczyna to grupa, która weszła już w trzecie 

dziesięciolecie swojego istnienia. Ma piękne, stonowane 

kolorystycznie, nawiązujące do tradycji ludowych stroje i, jak 

przystało na zespół zajmujący się folklorem, prawdziwą, 

grającą za żywo kapelę. Janusz Kucharski jako kierownik 

muzyczny gra na akordeonie, Lidia Badziągowska na skrzypcach, Zdzisław Iwanicki na bębnie, a od niedawna na basie 

towarzyszy im Michał Kudyba. Sekcję wokalną stanowią niezrównane panie – mieszkanki Broczyna. Występują nie tylko  

w naszej gminie, chętnie ruszają  też na koncerty w całym regionie. Np. ostatnio zespół został zaproszony  na okoliczne 

dożynki, ale i na Festiwal Słoika odbywający się w Drawsku Pomorskim.  

13 sierpnia 2022 r. za umiejętności wokalne i instrumentalne, stroje i  znakomity pod względem ludowości wyraz 

artystyczny „Jarzębina” z Broczyna została doceniona na I Przeglądzie Folklorystycznym „Z folklorem pod rękę”   

w Darskowie. Organizatorom zależało  przede wszystkim na kultywowaniu tradycji ludowego muzykowania oraz na 

zaangażowaniu różnych pokoleń w poznawanie popularnych w lokalnej społeczności pieśni, zwyczajów i sposobów 

spędzania wolnego czasu. Poprzez regulaminowe wskazania zachęcano też muzyków do tworzenia własnych utworów, 

nawiązujących stylistycznie do pieśni tradycyjnych, lecz związanych ze współczesną codziennością polskiej wsi. Każdy  

KGW Kluczewo z nagrodą 
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wykonawca mógł zaprezentować trzy utwory, w tym jeden autorski – z własnym tekstem i muzyką. Panie z Broczyna taką 

piosenkę już dawno sobie napisały, a muzykę skomponował ich artystyczny opiekun – pan Janusz Kucharski.  

I co? I sukces! W I Przeglądzie „Z folklorem pod rękę” w Darskowie „Jarzębina” z Broczyna zdobyła pierwsze miejsce! Radość 

tym większa, że nasz zespół wyprzedził tak utytułowane grupy jak „Diabaz” z Drawska Pomorskiego i „Łobuziaki” z Łobza. 

Solidna, wieloletnia praca artystyczna zarówno wokalistek (panie śpiewały wszystko z pamięci - bez podkładek z tekstami!), 

jak i znakomitej kapeli, zostały słusznie przez wymagających jurorów dostrzeżone i nagrodzone.  

Brawo „Jarzębina”! Oby wspólne granie i śpiewanie sprawiało Wam i publiczności wiele przyjemności przez długie jeszcze 

lata! Do zobaczenia na scenie! 

 

Alina Karolewicz  

Odrobina Sauera dla konesera 

Za nami druga edycja Czaplineckiego 

Tygodnia Organowego. Od 5 do 10 

lipca br. mieszkańcy i goście gminy 

Czaplinek mieli wyjątkową możliwość 

codziennego słuchania muzyki 

organowej, wykonywanej na 

zabytkowym instrumencie marki 

Sauer. Historyczne organy znajdują się 

na wyposażeniu średniowiecznego 

Kościoła pw. Trójcy Świętej  

w Czaplinku i to właśnie tam co 

wieczór można było zanurzyć się w ich 

brzmienie, pozwolić otoczyć się 

dźwiękami i zgłębić zawiłości różnych 

stylów i epok muzycznych. 

O niezwykle bogaty repertuar zadbali młodzi i utalentowani organiści – panowie Hubert Szreder z Poznania i Krystian Klej  

z Gniezna. Nie tylko z ogromną pasją wykonywali oni utwory dawne i współczesne, ale również prowadzili słuchaczy przez 

koncert tak, aby mogli oni być świadomymi odbiorcami muzyki organowej. Poprzedzające każdy utwór wprowadzenie 

pozwalało na zrozumienie trendów danej epoki, upodobań kompozytora, a anegdotki i szczegóły z życia dawnych twórców 

otwierały szerokie pole dla wyobraźni odbiorców. Oprócz muzyki stricte instrumentalnej czaplinecka publiczność miała 

okazję poznać również utwory wokalne. Przepiękne pieśni – głównie na cześć Bogurodzicy –  wykonywał pan Huber Szreder. 

Lekka i ciekawa forma koncertów sprawiła, że zainteresowanie Tygodniem Organowym było naprawdę duże. Każdego dnia 

Tygodnia istniała również możliwość uczestniczenia w próbach otwartych, podczas których można było porozmawiać  

z artystami, podzielić wrażeniami i wiedzą o muzyce, poznać budowę organów, a nawet uczestniczyć w tworzeniu muzyki 

poprzez kalikowanie (ręczne pompowanie miechów organowych). 

Serdecznie dziękujemy artystom za tę niezwykłą ucztę duchową oraz publiczności za piękny odbiór. Zapraszamy za rok! 

Organizatorem imprezy jest Gmina Czaplinek przy współpracy z Parafią pw. Trójcy Świętej w Czaplinku. Pomysłodawczynią  

i dobrym duchem Tygodnia jest pani Alina Karolewicz. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu 
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Dni Czaplinka 2022 

W dniach 15 – 17 lipca 2022 r. odbyły się Dni Czaplinka. Jak co 

roku przygotowano wiele wydarzeń kulturalnych, 

rozrywkowych oraz sportowych. Nie zabrakło również atrakcji 

dla najmłodszych. 

Pierwszym wydarzeniem tegorocznych obchodów święta 

naszego miasta był zorganizowany przez Czaplinecki Ośrodek 

Kultury koncert Beaty Spychalskiej z zespołem, który odbył się 

w piątek 15 lipca w Strefie Artystycznego Relaksu przy 

Nadbrzeżu Drawskim. Przed głównym koncertem wystąpiła 

wokalistka z Czaplinka Nadia Miazga. 

W sobotę 16 lipca odbyły się Drużynowe Spławikowe Zawody 

Wędkarskie o Puchar Ziemi Czaplineckiej, zorganizowane 

przez Koło PZW nr 10 w Czaplinku. Tuż po zakończonych zawodach w stanicy PZW odbyły się uroczyste obchody 70-lecia 

powstania Koła PZW w Czaplinku. W uroczystościach wzięli udział między innymi prezes Zarządu Głównego PZW Barbara 

Olejarz, wiceprezes Zarządu Głównego PZW Wiesław Heliniak, prezes Zarządu Okręgu PZW w Koszalinie Tomasz Plewa, 

prezes Koła nr 10 w Czaplinku Krzysztof Nowak, członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, 

starosta drawski Stanisław Cybula, sekretarz Powiatu Drawskiego Katarzyna Szlońska-Getka, członek Zarządu Powiatu 

Drawskiego Zbigniew Dudor oraz burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, który z okazji jubileuszu wręczył prezesowi Koła 

nr 10 w Czaplinku Krzysztofowi Nowakowi okolicznościowy grawerton. 

Tego samego dnia w Ośrodku Sportów Wodnych odbyło się sprzątanie dna jeziora w strefie przybrzeżnej. Akcję 

przeprowadzili nurkowie ze stowarzyszenia Klub Płetwonurków Mares z Koszalina. Gmina zapewniła worki oraz kontener na 

odpady wydobyte z wody. Pogoda tego dnia była dość kapryśna, mocno wiało, padał deszcz, jednakże nie przeszkadzało to 

nurkom w czyszczeniu strefy przybrzeżnej jeziora. Wydobyto dużo butelek, kilka opon oraz dużo innych śmieci. 

W tym samym czasie w świetlicy OSW odbył się konkurs ekologiczny, dzięki któremu uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoja 

wiedzę o ekologii. Burmistrz Czaplinka tuż przed wręczaniem nagród zdobytych w konkursie podkreślił ważność wieloletniej 

już współpracy z „maresami” oraz podziękował za oczyszczanie jeziora i propagowanie wiedzy ekologicznej wśród 

mieszkańców Czaplinka oraz turystów. 

W godzinach wieczornych w Strefie Artystycznego Relaksu obyły się aż trzy koncerty, których organizatorem był Czaplinecki 

Ośrodek Kultury. Miłośnicy hip-hopu o godz. 18.00 mogli posłuchać wykonawców z Czaplinka, tj. zespołu „Tako&Szeryf”, 

następnie zaprezentowali się muzycy grający muzykę reggae, czyli zespół „Tabu”. Tuż po tym, w swingowe klimaty 

wprowadził uczestników zespół „Vespa”.   

Zaplanowane na sobotni poranek regaty o Puchar Burmistrza Czaplinka organizowane przez Czaplineckie Bractwo Żeglarskie 

z powodu złej pogody zostały przeniesione na niedzielę. Tym razem aura dopisała. Zgłoszone załogi rywalizowały w klasie 

jachtów kabinowych i balastowych. Wiatr sprzyjał i udało się przeprowadzić wszystkie zaplanowane wyścigi. Zdobywcy 3 

pierwszych miejsc w każdej klasie otrzymali dyplomy oraz puchary. 

Sobotnia przedpołudniowa pogoda pokrzyżowała plany również Ochotniczej Straży Pożarnej w Czaplinku, która była 

organizatorem Pikniku Strażackiego. Piknik podobnie jak regaty został przeniesiony na niedzielę i tym razem odbył się bez 

żadnych przeszkód. Strażacy z Czaplinka wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną z Siemczyna i Grupą Poszukiwawczo-Nurkową 

WOPR Województwa Zachodniopomorskiego przygotowali wiele atrakcji dla małych i dużych. Wszyscy chętni mieli okazję 

przepłynąć się łodziami strażackimi, poduszkowcem WOPR, podziwiać panoramę miasta z podnośnika. Zorganizowany 

został również pokaz ratownictwa wodnego, który tak jak inne działania cieszył się wielkim zainteresowaniem. Dochód z 

wydarzenia został przekazany na rzecz rehabilitacji Ignasia, mieszkańca Czaplinka. 
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W niedzielę o godz. 17:00 swoje umiejętności aktorskie zaprezentowały dzieci z Przedszkola Publicznego w Czaplinku, 

wystawiając widowisko teatralne „Calineczka”. Czaplinecki Ośrodek Kultury, jak zawsze pamiętając o najmłodszych, 

zorganizował również zajęcia zumby dla dzieci oraz wiele innych atrakcji. 

Tak zakończyły się tegoroczne obchody Dni Czaplinka. Organizatorzy zadbali o ciekawe wydarzenia i świetną muzykę, 

zapewniając dobrą zabawę. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie oraz wsparcie, a mieszkańcom i turystom dziękujemy za 

wspólne świętowanie. Zapraszamy za rok. 

 

Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 

Koncert zespołu „Poznań Brass” 

17 sierpnia 2022 r. w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża 

Świętego miał miejsce niezwykły koncert. Na zaproszenie 

burmistrza Czaplinka Marcina Naruszewicza ze stolicy 

Wielkopolski przyjechał do Czaplinka kwintet instrumentów 

dętych blaszanych „Poznań Brass”. 

W skład zespołu wchodzą trębacze: Paweł Zadrożniak  

i Mateusz Wołczański , waltornista Damian Lotycz, eufonista 

Artur Mross oraz założyciel formacji – tubista Jacek 

Kortylewicz. 

Artyści regularnie współpracują z czołowymi polskimi 

instrumentalistami, występując także w powiększonym, 10-

osobowym składzie. Na ich repertuar, obejmujący epoki od renesansu do współczesności, składają się najważniejsze 

pozycje literatury kameralnej oraz autorskie transkrypcje utworów wokalnych i orkiestrowych. Oprócz tego kwintet 

wykonuje muzykę marszową, rozrywkową oraz rzadko dziś graną muzykę wieżową. 

Na koncert w Czaplinku artyści przygotowali repertuar złożony z najbardziej znanych i lubianych utworów muzyki poważnej, 

m.in. „Przybycie Królowej Saby” J. Fr. Haendla, Toccata i fuga d-moll J. S. Bacha, Polonez A-dur op. 40 nr 1 F. Chopina, pieśń 

torreadora z opery „Carmen” G. Bizeta. Utwory te, zagrane wyłącznie na instrumentach dętych blaszanych zyskały zupełnie 

nowe, atrakcyjne brzmienie. 

Jak zwykle można było liczyć na czaplinecką publiczność, która niezwykle ceni sobie wydarzenia kulturalne proponowane 

przez Gminę Czaplinek. Artyści spotkali się z bardzo ciepłym przyjęciem, a ich starania zostały nagrodzone gromkimi 

brawami, a nawet owacjami na stojąco. 

Burmistrz Czaplinka serdecznie dziękuje proboszczowi parafii pw. Trójcy Świętej w Czaplinku ks. Andrzejowi Mimierowi za 

udostępnienie świątyni oraz ks. Tomaszowi Żmichowi za pomoc w organizacji koncertu. 

 

Magdalena Urlich, inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu, źródło informacji o zespole: fb Poznań Brass 

IV Piknik Średniowieczny w Czaplinku 

Spotkania z historią czyli IV Piknik Średniowieczny w Czaplinku już za nami. To właśnie w naszym mieście można było 

zobaczyć, ale także uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach związanych ze średniowieczną historią. Na jeden dzień 

przenieśliśmy się do wioski średniowiecznej, w której podpatrywaliśmy dawne życie mieszkańców tych ziem. Były pokazy 

rzemiosł dawnych, kramy i warsztaty rękodzielnicze, wojowie wczesnośredniowieczni zaprezentowali pokazy walk. Była 

możliwość posłuchania muzyki średniowiecznej na żywo w wykonaniu zespołów „Eygenart” oraz „Zoriuszka”, a dla 

najmłodszych przygotowane zostały różnego rodzaju atrakcje i konkursy z nagrodami. Było zwiedzanie Kościoła pw. Trójcy  

25 
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Świętej, który powstał na przełomie XIV i XV , były też prelekcje na temat 

zakonu templariuszy - założycieli Czaplinka, które wygłosili prof. UAM dr 

hab. Piotr Pokora oraz pan Grzegorz Kukliński. 

Wydarzenia tego nie byłoby bez wsparcia rekonstruktorów, rękodzielników 

oraz wolontariuszy z wielu grup i stowarzyszeń. 

Chcielibyśmy bardzo podziękować Olkowi Krystianowi Tatarowi, Robertowi 

Kraszczukowi, Bractwu Rycerzy Bezimiennych - Drużynie Wojów Grodu 

Wałcz, Klanowi KOTSCHUBEI, grupie Archeozdroje, Pracowni Rzemiosł 

Dawnych, Lepiglinie, Agnieszce i Krzysztofowi Rynkiewiczom, Sylwestrowi 

Reszutkowi za warsztat młynarski, Edycie Szczupak – wyrób serów, Mariola 

Gralak za warsztat garncarski i wielu, wielu innym. 

Klimat i muzykę średniowiecza na żywo zapewniały nam zespoły muzyki 

dawnej – „Eygenart” oraz Duet „Zoriuszka” za co serdecznie dziękujemy. 

Oczywiście, podczas tego wydarzenia nie mogło także zabraknąć naszych 

lokalnych artystów i rękodzielników którymi byli pan Konrad Fujarski ze 

stoiskiem bartnika, pani Irena Klas z Żelisławskiego Zapiecka z warsztatem 

tkackim oraz pani Aleksandra Olszewska z Pracowni Rzemiosł Dawnych – przędzenie na kołowrotku. Po Kościele Trójcy 

Świętej oprowadzała przewodniczka pani Alina Karolewicz. 

Prelekcje w małym kościółku, wokół którego rozbity był obóz średniowieczny wygłosili nasi goście: prof. dr hab. Piotr 

Pokora oraz Grzegorz Kuklewski. Dziękujemy za wystąpienia pełne pasji i wiedzy historycznej. 

Piknik jako zadanie publiczne współfinansowany był ze środków otrzymanych z budżetu Województwa 

Zachodniopomorskiego oraz realizowany w ramach otwartego konkursu ofert Gminy Czaplinek. 

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie urzędom, instytucjom sponsorom oraz darczyńcom, bez pomocy których 

nasze tegoroczne „IV Spotkania z Historią” nie doszłyby do skutku. 

Dziękujemy: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Gminie Czaplinek oraz panu burmistrzowi 

Marcinowi Naruszewiczowi, pani inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu Magdalenie Urlich, firmie Motherson 

Kabel Technik Polska z Czaplinka, Parafii pw. Trójcy Św. w Czaplinku i proboszczowi - księdzu Andrzejowi Mimierowi, 

nadleśniczemu Nadleśnictwa Mirosławiec panu Pawłowi Olszackiemu, Czaplineckiemu Ośrodkowi Kultury i pani dyrektor 

Aleksandrze Łuczyńskiej oraz pani Iwonie Kamińskiej-Lech, a także firmie Asgraf z Dalęcina, Lokalnemu Reporterowi oraz 

Drawskim Stronom Internetowym za relacje i materiały wideo. 

 

Paweł Nowakowski i Mariusz Kapczuk, SHK „Tempelburg” 

"Razem Bezpieczniej" 

29 sierpnia obchodzony jest Dzień Straży Miejskiej.  

Z tej okazji 26 sierpnia 2022 r. na Rynku Miejskim w Czaplinku odbył 

się kolejny, bo już III Piknik Służb Mundurowych „Razem 

Bezpieczniej” zorganizowany przede wszystkim z myślą o dzieciach. 

Przedstawiciele 2 BZ, 21BLT, ŻW, Policji, SOK, WCR, WOPR, LP. ZK,  

a także Starostwa Drawskiego i Sanepidu, wystawili swoje stoiska 

promocyjne oraz przygotowano pokaz sprzętu. Swoją obecnością 

zaszczycili nas także strażnicy Straży Miejskiej ze Złocieńca i Kalisza 

Pomorskiego i na chwilę z Bornego Sulinowa.  
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Dożynki Gminne w Machlinach 

3 września 2022 roku odbyło się Gminne Święto 

Plonów.  

W tym roku gospodarzem tego wydarzenia było 

sołectwo Machliny. 

Tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą  

w kościele pw. Chrystusa Króla w Machlinach, 

odprawioną przez księdza proboszcza Marka 

Humeniuka. Podczas mszy poświęcono wieńce 

dożynkowe oraz chleb, a następnie przy 

akompaniamencie zespołu „Jarzębin” korowód 

dożynkowy udał się w kierunku boiska wiejskiego  

w Machlinach. 

W dalszej części uroczystości starostowie dożynek 

pani Anna Kucharczyk oraz pan Artur Skibiński 

przekazali uroczyście burmistrzowi Czaplinka Marcinowi Naruszewiczowi chleb – symbol dostatku, szczęścia i wspólnoty,  

a przede wszystkim owoc ciężkiej pracy rolników. Następnie burmistrz Czaplinka przywitał wszystkich przybyłych gości,  

a także zwrócił się bezpośrednio do rolników, wyrażając uznanie i dziękując za ich ciężką, pełną wyrzeczeń, codzienną pracę. 

Szczególne podziękowania burmistrz skierował do dwojga najstarszych mieszkańców Machlin, pani Teresy Wyki oraz pana 

Stanisława Podolaka, wręczając listy gratulacyjne. 

Po oficjalnym rozpoczęciu burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz, zastępca burmistrza Czaplinka Janusz Bartczak oraz 

sekretarz Gminy Czaplinek Marcelina Mastalisz przystąpili do tradycyjnego dzielenia się chlebem z uczestnikami Dożynek. 

Przy muzyce i śpiewie lokalnego seniorskiego zespołu „Jarzębina”, rozpoczęła się zabawa. Na sołtysów i wszystkich 

uczestników czekały liczne konkursy, w których bardzo chętnie brano udział. W trakcie zabawy specjalna komisja oceniła 

najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz stoisko. Nie było to łatwe zadanie, ale udało się wyłonić zwycięzców. Konkurs na 

wieniec wygrało sołectwo Broczyno, natomiast tytuł najładniejszego stoiska przypadł sołectwu Machliny. 

Sekretarz Gminy Czaplinek Marcelina Mastalisz wręczyła kwiaty oraz kosz słodyczy pani Sołtys oraz paniom z sołectwa 

Machliny w podziękowaniu za czynny udział w przygotowaniu tegorocznych Dożynek. 

Piękna pogoda, mnóstwo pysznego jedzenia, przepiękne, bogate stoiska, wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych, konkursy, 

pokazy strażackie, oprawa muzyczna – tak wyglądały tegoroczne Dożynki Gminne w Machlinach. To wszystko nie mogłoby 

się odbyć bez Czaplineckiego Ośrodka Kultury, który zorganizował tegoroczne święto. Dziękujemy, pracownikom CzOK-u za 

to, że po raz kolejny mieszkańcy gminy i przybyli goście mogli zakosztować dobrej zabawy i spędzić miło czas. 

 

Krystyna Zasławska, inspektor ds. turystyki i promocji 

Pierwszy raz gościliśmy przedstawicieli szkół.  

Ogromne podziękowania dla dowodów jednostek, komendantów i prezesów. Panu Burmistrzowi Marcinowi 

Naruszewiczowi dziękuję za zaprowiantowanie wystawców. 

Pierwszy raz (myślę, że nie ostatni) wspieraliśmy fundację DKMS. Dzięki akcji wśród potencjalnych dawców szpiku znalazło 

się sześć nowych osób. Wszystkim mieszkańcom i turystom dziękuję za przybycie na Piknik.  

 

Krzysztof Leśniowski, komendant Straży Miejskiej w Czaplinku 
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Niezwykły dzień w Siemczynie 

Sobota 17 września 2022 roku była dla zabytkowego zespołu 

pałacowo-folwarcznego w Siemczynie dniem wyjątkowym.  

W tym dniu zbiegły się tu imprezy związane z XII 

Europejskimi Dniami Dziedzictwa, 52. Henrykowskimi 

Spotkaniami Kulturalnymi, II Zlotem Poszukiwaczy-

Detektorystów „Tropem Wojsk Szwedzkich” i poplenerową 

wystawą V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego 

„Stacja Kultura 2022”. A oto krótki opis siemczyńskich 

wydarzeń z tego dnia. 

Od rana widoczna była aktywność przybyłych tu z całego 

kraju poszukiwaczy uczestniczących w II Zlocie „Tropem 

Wojsk Szwedzkich”. Po porannej odprawie blisko stu 

pasjonatów ruszyło z wykrywaczami w wyznaczony rejon  

w poszukiwaniu śladów obozu założonego pod Czaplinkiem 

21 lipca 1655 r. przez wojska szwedzkie nacierające na Polskę. Zlot zorganizowany został przez Stowarzyszenie Historyczno-

Kulturalne „Tempelburg” z Czaplinka (prezes Mariusz Kapczuk). Podczas I Zlotu poszukiwaczom nie udało się zlokalizować 

miejsca szwedzkiego obozu.  

Z uzyskanych informacji wynika, że za rok zapewne będzie organizowany III Zlot, gdyż śladów szwedzkiego obozu w tym 

roku również nie odkryto, chociaż wśród odnalezionych artefaktów jest także jedna szwedzka moneta z 1651 roku.  

O godz.17.20 zaczął się cykl imprez kulturalnych, któremu początek dała druga odsłona wystawy poplenerowej  

V Międzynarodowego Pleneru Artystycznego „Stacja Kultura 2022”. Wernisaż tego pleneru odbył się 24 sierpnia br. Celem 

drugiej odsłony było uświetnienie 52. Henrykowskich Spotkań Kulturalnych oraz obchodów XII Europejskich Dni 

Dziedzictwa. Na wystawie urządzonej w siemczyńskim pałacu wyeksponowano ok. 60 prac wykonanych przez 16 artystów. 

Plener odbył się w Siemczynie dzięki współpracy Stowarzyszenia „Stacja Kultura” w Bornem Sulinowie (prezes Gina 

Malinowski) z Henrykowskim Stowarzyszeniem w Siemczynie (prezes Zdzisław Andziak).  

Następnym punktem programu były dwie prelekcje historyczne związane z II Zlotem „Tropem Wojsk Szwedzkich”. Pierwszą, 

zatytułowaną „Potop Szwedzki w świetle badań archeologicznych – wybrane przykłady”, wygłosił Krzysztof Socha pełniący 

nadzór archeologiczny nad poszukiwaniami. Drugą prelekcję, zatytułowaną „Tropem Wojsk Szwedzkich” wygłosił Zbigniew 

Januszaniec. Po prelekcjach Bogdan Andziak, omówił działalność Henrykowskiego Stowarzyszenia w Siemczynie. 

W przerwach między wystąpieniami poszczególnych mówców na scenę wkraczała grupa taneczna „Czarna Mamba” 

kierowana przez Dzidkę Harańczyk. Program artystyczny zakończył koncert wykonany przez trio w składzie: Małgorzata  

i Waldemar Czyżykowie oraz Janusz Kucharski.  

Ostatnią atrakcją wieczoru było  zwiedzanie  pałacowych muzeów oraz wystawy ceramiki ze zbiorów Czesławy Hamerskiej. 

Przewodnikiem, był Bogdan Andziak. W siemczyńskim pałacu znajdują się dwa muzea: Interaktywne Muzeum Baroku oraz 

Uniwersalium Rzemiosł Różnych. Wieczorne zwiedzanie pałacowych ekspozycji zakończyło program tego niezwykłego dnia. 

 

Zbigniew Januszaniec 

 

PS. Pełna wersja artykułu jest dostępna na stronie Gminy Czaplinek:  

https://www.czaplinek.pl/aktualnosc/niezwykly-dzien-w-siemczynie 
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Obchody 78. Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego 

1 sierpnia 2022 r. na czaplineckim rynku odbyła się 

uroczystość upamiętniająca 78. Rocznicę Wybuchu Powstania 

Warszawskiego. Obchody zostały zorganizowane przez 

Stowarzyszenie Bastion Czaplinek. 

Uroczystości poprowadził pan Michał Olejniczak, który 

podziękował zebranym mieszkańcom i turystom za przybycie. 

O godzinie 17:00, tak zwanej godzinie „W”, kiedy to  

1 sierpnia 1944 roku rozpoczęły się walki powstańcze, na 

czaplineckim rynku zabrzmiały syreny, odpalono race dymne, 

nastąpiło uroczyste podniesienie flagi przez strażaków 

Ochotniczej Straży Pożarnej oraz uroczyście odśpiewano 

Hymn Państwowy. 

W dalszej części uroczystości głos zabrał ksiądz proboszcz Andrzej Mimier, który poprowadził modlitwę za poległych. 

Następnie wysłuchano krótkiej historii dotyczącej Powstania Warszawskiego. Głos zabrał Burmistrz Czaplinka Marcin 

Naruszewicz, który podziękował stowarzyszeniu Bastion Czaplinek za zorganizowanie obchodów oraz uczestnikom za to, że 

przybyli tak licznie na tę uroczystość. 

Tuż po wystąpieniach delegacja władz miasta, delegacja stowarzyszenia Bastion Czaplinek oraz uczestnicy obchodów złożyli 

kwiaty i znicze przy kotwicy, symbolu Polski Walczącej. Złożono również cegiełki pamięci, które wcześniej można było 

znaleźć w różnych miejscach w Czaplinku. 

Kolejnym punktem uroczystości było wspólne śpiewanie „Zakazanych Piosenek”, a następnie udano się do Kościoła pw. 

Podwyższenia Krzyża Św. na Mszę Świętą w intencji Ojczyzny. 

Przed oficjalną częścią uroczystości odbył się pokaz broni strzeleckiej oraz kolekcjonerskiej, w czasie którego zaprezentował 

się Klub Strzelecki LOK „Kaliber.22” oraz Stowarzyszenie o Charakterze Strzeleckim i Kolekcjonerskim „Czapla”. 

 

Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 

Obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej 

1 września 2022 r. na Cmentarzu Komunalnym w Czaplinku 

odbyła się uroczystość upamiętniająca 83. rocznicę wybuchu II 

Wojny Światowej. 

Na wstępie odśpiewano uroczyście hymn państwowy oraz 

wciągnięto flagę na maszt, następnie głos zabrał zastępca 

burmistrza Czaplinka Janusz Bartczak. W dalszej części ksiądz 

proboszcz Andrzej Mimier poprowadził modlitwę za poległych, 

po której przybyłe delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem 

żołnierza. 

Zastępca burmistrza Czaplinka Janusz Bartczak, sekretarz 

gminy Czaplinek Marcelina Mastalisz oraz komendant Straży 

Miejskiej w Czaplinku Krzysztof Leśniowski udali się na ul. Parkową, gdzie pod tablicą pamiątkową złożyli kwiaty i znicze oraz 

oddali hołd wszystkim poległym walczącym za wolność. 

 

Krystyna Zasławska, inspektor ds. promocji i turystyki 
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Narodowe Czytanie 2022 

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania upłynęła pod znakiem 

romantyzmu. Okazją do wspólnego czytania „Ballad i romansów” 

Adama Mickiewicza była dwusetna rocznica ich wydania, a tym 

samym początek epoki romantyzmu w Polsce.  

Gminna Biblioteka Publiczna w Czaplinku, podobnie jak w latach 

ubiegłych, ponownie włączyła się w obchody w tej ogólnopolskiej 

akcji i dlatego 9 września br. spotkaliśmy się w siedzibie naszej 

biblioteki. Bardzo liczna grupa – razem „Ballady i romanse” czytało 

59 osób  - doskonale poradziła sobie z niełatwym zadaniem 

oddania specyficznej atmosfery i romantycznego klimatu. Cieszy 

nas niezmiernie, że coraz więcej czytelników włącza się w tę akcję i wspólnie z  nami uczestniczy w tym święcie 

czytelnictwa. Spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie od odczytania listu Prezydenta RP oraz przedstawienia uczestników. 

„Ballady i romanse” w tym roku prezentowali: zastępca burmistrza Czaplinka pan Janusz Bartczak, dyrektorka 

Czaplineckiego Ośrodka Kultury pani Aleksandra Łuczyńska, komendant Straży Miejskiej w Czaplinku pan Krzysztof 

Leśniowski wraz z panią Magdaleną Gierszewską, pan Ryszard Mrówka, pani Janina Truszkowska, przedstawiciele 

Warsztatów Terapii Zajęciowej, reprezentanci Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (panie: Halina Kocka, 

Bożena Kamińska, Teresa Sujecka, pan Zdzisław Rykowski), przedstawicielka Klubu Seniora „Krystynka” (pani Teodozja 

Karbowiak), uczniowie ZPE-T w Bobrowie, uczennice MOW w Czaplinku, uczniowie szkół podstawowych w Broczynie  

i Czaplinku, młodzież Zespołu Szkół  w Czaplinku. 

Wszyscy uczestnicy wspólnego czytania otrzymali pamiątkowe przypinki oraz okolicznościowe dyplomy upamiętniające 

tegoroczną, jedenastą edycję. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i widzom za wspaniałą czytelniczą ucztę,  

a szczególne podziękowania kierujemy do nauczycieli i opiekunów bardzo zaangażowanych w przygotowanie młodzieży do 

tego wydarzenia, którego celem jest propagowanie literatury narodowej oraz popularyzowanie czytelnictwa. Dziękujemy 

pani Bogusławie Fredyk, nauczycielowi bibliotekarzowi ze SP w Czaplinku, za pomoc przy organizacji imprezy. 

 

Katarzyna Jesionek, młodsza bibliotekarz 

Zajęcia w Czaplineckim Ośrodku Kultury-nabory 

Hip-hop – to taniec stanowiący doskonałe ujście dla gniewu, a także radości. Może go tańczyć praktycznie każdy. Brak 

sztywnych reguł i zasad pozwala rozwinąć własny styl, a zajęcia są przede wszystkim świetną zabawą. Aby uczestniczyć  

w zajęciach, wystarczą: wygodne obuwie, luźna odzież sportowa oraz chęci. Instruktor: Sławomir Bizon Wegner-Studio 

Tańca Beezone.  Zapraszamy dzieci powyżej 5 roku życia oraz młodzież. 

Zajęcia wokalne - to zajęcia skierowane do osób, które kochają śpiewać. Uczestnicy na zajęciach będą pracować nad 

pamięcią muzyczną, emisją głosu, dykcją, poczuciem rytmu oraz zachowaniem na scenie. Instruktor: Estera Naczk-Suska - 

Studio Piosenki Esti. Oferta jest skierowana do dzieci powyżej 7 roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych. 

Nową propozycją zajęciową CzOK-u jest Rysunek i malarstwo. Tu uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć kompozycję malarską 

i rysunkową od podstaw i jak powstaje dzieło sztuki. Instruktor: Agnieszka Szatkowska - absolwentka malarstwa Wydziału 

Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Zapraszamy dzieci powyżej 10 roku życia, młodzież przygotowującą się do egzaminów na 

Akademię Sztuk Pięknych oraz osoby dorosłe. 

Zapisy i informacje w siedzibie Czaplineckiego Ośrodka Kultury lub pod nr tel.: 94 375 55 06. 

Zachęcamy również do skorzystania z oferty Ogniska Muzycznego w Czaplinku. Kontakt: 606 393 996.  

Anna Jankowska-Słotwinska, Czaplinecki Ośrodek Kultury 
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